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Nye websider
Dato: 2012‐01‐13

Lid Jarnindustri AS lanserer nye websider.
Året 2011 startet vi med lansering av ny logo og visjon. Dette året starter vi også med en stor nyhet – fra i
dag av framstår nemlig dalen.no i ny drakt – og med nytt innhold!
Vi har prøvd å utvikle funksjonelle og brukervennlige nettsider som er raske i bruk. Målet har vært at den
besøkende skal bruke få klikk for å nå informasjonen han er på jakt etter – og at sidene gjennom sin enkelhet
skal skape begeistring hos våre kunder.
Alle produktene er lett tilgjengelig fra hovedmenyen og kun ett klikk unna. Her får du først en kort presentasjon
av produktet, og om ønskelig er all produktinformasjon tilgjengelig med ytterligere ett klikk. Vi har også lagt
vekt på å tilby et godt utvalg av bilder – også av tilleggsutstyret.
Dyplenker
En annen funksjon som sikrer rask tilgang til informasjonen du leter etter er dyplenker. Vil du lese om
Vedmaskin 2054 finner du raskest frem ved å taste inn dalen.no/2054 i nettleseren din. Slik finner du også de
andre produktene våre, så lenge du vet produktets nummer. Dyplinker er også opprettet for
dalen.no/tilbakemelding, dalen.no/forhandlere, dalen.no/kundehistorier, dalen.no/nyhetsbrev etc.
Kundehistorier
På de nye nettsidene ønsker vi også å presentere noen av de mange kundehistoriene vi hører hver uke. Svært
mange kunder er godt fornøyd med produktene våre, og dette er viktig for oss å spre.
Videre utvikling
Vi har brukt mye tid og ressurser på dalen.no, men utviklingen stopper ikke her. I tillegg til at noen funksjoner
ennå ikke er i drift, planlegger vi å lansere utvidet brukertilgang for alle våre sluttkunder. Følg med på dalen.no!
Mer moderne design
Nettsidene våre, som før lansering ble grundig testet av dagens brukere, framstår også i tråd med den nye
grafiske profilen vår. Vi håper du liker designet like godt som vi gjør og oppfordrer alle som er interessert i
traktormontert utstyr til å registrere seg på nyhetsbrevet vårt og få varsel hver gang vi oppdaterer sidene, se
dalen.no/nyhetsbrev.
Vennligst kontakt undertegnede om du har spørsmål.
Vennlig hilsen oss ved Lid Jarnindustri AS

Bjarte Endal
Lid Jarnindustri AS, Steine 35, 5600 Norheimsund
Telefon: 56 55 38 00 – Telefaks: 56 55 38 10 – Mobil: 92 29 59 94
E‐post: bendal@dalen.no – Internett: dalen.no
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